
 
ปัญหาคาใจคอืปัญหาทีต่อบไม่ได ้หรอืถงึแมจ้ะมผีูต้อบไดห้รอือธบิายใหฟั้งไปแลว้ แตก่็ยังไม่

เคลียร์หรือไม่ค่อยจะเห็นดว้ยกับคําตอบนั้น และก็ยังไม่รูเ้หมือนกันว่าคําตอบที่ถูกตอ้งน่าจะเป็น
อยา่งไร นีแ่หละทีเ่รยีกวา่ปัญหาคาใจ ปัญหาคาใจในวงการจัดซือ้และเจรจาตอ่รองมหีลายประเด็น ผม
ไดอ้ธบิายไปแลว้ 4 ประเด็นในฉบบัทีแ่ลว้ สว่นฉบบันีผ้มจะหยบิขึน้มาอธบิายอกี 4 ประเด็น ขอใหท้า่น
ใชว้จิารณาญาณวเิคราะหด์เูอาเองนะครับ  

ปญัหาคาใจ ประเด็นที ่5 นักจัดซือ้และทมีงานรวม 5 คนไดไ้ปตรวจเยีย่มกจิการของซพัพลาย
เออร ์เดนิทางไปถงึโรงงานของซพัพลายเออรแ์ละลงมอืตรวจในเวลา 10:00 น. พอถงึเวลา 12:00 น.
ซัพพลายเออรก์็เชญิทมีงานของนักจัดซือ้ไปรับประทานอาหารกลางวันทีร่า้นอาหารภายนอกบรษัิท 
กลบัจากรา้นอาหารมาถงึบรษัิทเกอืบ 14:00 น.ก็ตรวจตอ่จนเสร็จเมือ่เวลา 16:00 น. ปฏบิตักิารดงัวา่นี้
ถอืเป็นการตรวจเยีย่มทีเ่หมาะสมหรอืไม ่

คําตอบ เรือ่งการตรวจเยีย่มซัพพลายเออรเ์ป็นปฏบิัตกิารอย่างหนึง่ของกระบวนการจัดซือ้ทีด่ ี
ปกตกิ็มกัจะเลอืกไปตรวจเยีย่มเฉพาะซพัพลายเออรร์ายสําคัญโดยจะไปตรวจกนัปีละครัง้ การไปแตล่ะ
ครัง้ก็จะมนัีกจัดซือ้เป็นหัวหนา้ทมี ส่วนในทมีก็มักจะประกอบดว้ยฝ่ายควิซ ีฝ่ายผลติ ฝ่ายวศิวกรรม 
ฝ่ายสโตร ์ฝ่ายบญัช ีฝ่ายขาย เป็นตน้ 

เมือ่ทมีของฝ่ายจัดซือ้ไปถงึโรงงานของซัพพลายเออร์ ก็มักจะไดรั้บการตอ้นรับขับสูจ้ากทีม
บรหิารของซพัพลายเออร ์อาจจะเชญิใหเ้ขา้ไปในหอ้งประชมุเพือ่พูดคยุกันกอ่นเกีย่วกับกจิการทั่วไป 
จัดน้ําชากาแฟมาดื่มและจัดหาของว่างมาใหรั้บประทาน อาจมีการแนะนําผลติภัณฑ์ตัวใหม่ของ
บริษัทซัพพลายเออร์ หรือบรรยายใหเ้ห็นความกา้วหนา้ของกิจการเช่นไดไ้ปเปิดตลาดใหม่ที่
ตา่งประเทศ และมใีครบา้งทีเ่ป็นลกูคา้สําคญั เป็นตน้  

หลังจากนั้นก็จะมีการพาเขา้ไปเดินในโรงงานเพื่อใหเ้ห็นกระบวนการผลิต ชี้ชวนใหเ้ห็น
ประสทิธภิาพของเครือ่งจักรตัวใหมท่ีเ่พิง่สัง่ซือ้เขา้มาเพิม่เตมิ หรอืพาเดนิไปดตูามจดุตา่งๆในโรงงาน 
และอะไรตอ่มอิะไรอกีรอ้ยแปด 

การตรวจเยีย่มในบางครัง้อาจใชเ้วลานานมากเนื่องจากมหีลายประเด็นทีฝ่่ายจัดซือ้ตอ้งการจะ
ซกัถาม หรอืมหีลายอยา่งทีฝ่่ายซพัพลายเออรต์อ้งการจะชีแ้จงหรอืโฆษณาใหท้มีของฝ่ายจัดซือ้มั่นใจ
และเลือ่มใส และบางครัง้ในการตรวจเยีย่มก็ตอ้งใชเ้วลาทัง้ในชว่งเชา้และตอ่ในชว่งบ่าย ก็เป็นปกติ
ธรรมดาทีท่างฝ่ายซพัพลายเออรซ์ ึง่อยูใ่นฐานะเจา้ของสถานทีจ่ะตอ้งเชญิชวนใหท้มีของฝ่ายจัดซือ้ไป
รับประทานอาหารกลางวนัดว้ยกนั อาจไปรับประทานกนัในโรงอาหารของบรษัิทซพัพลายเออร ์แตบ่าง
ทเีขาก็อาจพาออกไปรับประทานกลางวันทีร่า้นอาหารภายนอกบรษัิทเนื่องจากโรงอาหารของเขามี
พืน้ทีจํ่ากดัและคบัคัง่ไปดว้ยคนงาน 



การออกไปรับประทานที่รา้นอาหารภายนอกบรษัิทก็เป็นธรรมดาที่ตอ้งใชเ้วลามากกว่าปกต ิ
เพราะตอ้งใชเ้วลาในการเดนิทาง และระหวา่งรับประทานอาหารก็มใิชก่ม้หนา้กม้ตารับประทาน ก็ตอ้งมี
การพูดคุยกันทัง้เรื่องการงานและเรื่องทั่วไป ดังนัน้ก็ย่อมใชเ้วลานานกว่าการรับประทานอาหารใน
บรษัิท 

สรุปแลว้ ปฏบิัตกิารดังทีก่ระทําไปในปัญหาคาใจประเด็นที ่5 นัน้ ถอืว่าเป็นเรือ่งปกตใินวงการ
ธรุกจิ มใิชเ่ป็นความไมเ่หมาะสมแตป่ระการใด แตถ่า้ในบางบรษัิทเขาประกาศไวช้ดัเจนวา่ หา้มรับการ
เลีย้งรับรองใดๆทกุชนดิทกุกรณีจากซพัพลายเออรท์กุราย นักจัดซือ้ก็จะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ
บรษัิทโดยเคร่งครัด การไปตรวจเยีย่มจงึตอ้งวางแผนไวใ้หด้ ีตอ้งใหก้ระชบั ตอ้งหลกีเลีย่งอย่าใหไ้ป
คาบเกีย่วกบัชว่งพักกลางวนั  

ขอสรุปใหช้ัดเจนลงไปอีกทีนะครับว่า ถา้เป็นขอ้หา้มของบริษัท การกระทําดังที่ว่านั้นก็ไม่
เหมาะสมเพราะขัดต่อกฎระเบยีบ แต่ถา้บรษัิทไม่ไดม้กีฎระเบยีบหา้มเอาไว ้การกระทําดังว่าก็ไม่ผดิ
อะไรครับ ถอืเป็นประเพณีปฏบิตัขิองผูเ้ป็นเจา้บา้นทีจ่ะตอ้งตอ้นรับขับสูแ้ขกผูม้าเยอืน เพยีงแตว่า่ อยา่
เลีย้งดปูเูสือ่ใหม้นัเวอ่รจ์นเกนิขอบเขตนักก็แลว้กนั 

ปญัหาคาใจ ประเด็นที ่6 ซพัพลายเออรแ์วะมาสวัสดปีีใหมนั่กจัดซือ้ทีสํ่านักงานพรอ้มกระเชา้
ของขวัญ ในกระเชา้มีผลไม ้อาหารเสรมิ วติามนิและเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพ ไม่มีเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล ์นักจัดซือ้ประเมนิวา่กระเชา้นัน้น่าจะมมีลูคา่ประมาณ 3,000 บาท ถา้นักจัดซือ้รับกระเชา้นี้
ไวจ้ะถอืวา่ผดิจรรยาบรรณในการจัดซือ้หรอืไม ่

คาํตอบ ชว่งเทศกาลปีใหมซ่พัพลายเออรอ์าจจะนําขนมเคก้มาสวสัดปีีใหม ่หรอืนํากระเชา้ผลไม ้
หรอือาจนําวสิกีห้รอืไวนม์าให ้หรอืในชว่งไหวพ้ระจันทรอ์าจนําเอาขนมเป๊ียะมาให ้ชว่งตรุษจนีอาจนํา
ขนมเขง่ขนมเทยีนมาให ้การกระทําแบบนี้ถอืเป็นธรรมเนียมประเพณีทีป่ฏบิัตสิบืตอ่กันมาเนิน่นาน แต่
ในชว่งหลังๆนี้ประเทศไทยมกีารรณรงคเ์รื่อง “ใหเ้หลา้เท่ากับแชง่” การใหว้สิกีห้รือไวน์ก็เลยเงยีบ
หายไป แตก่็ยงัคงมกีระเชา้ผลไม ้อาหาร เครือ่งดืม่บํารงุสขุภาพ ขนมเคก้ ในการสวสัดปีีใหม ่

ในบางบรษัิทประกาศไวเ้ป็นกฎเหล็กชดัเจนเลยวา่หา้มรับของทกุชนดิจากซพัพลายเออร ์แตบ่าง
บรษัิทก็ประกาศว่าใหรั้บไดถ้า้ของนัน้มมีูลค่าไม่เกนิ 3,000 บาท และบางบรษัิทก็ประกาศว่าของที่
รับมานัน้ใหส้ง่เขา้สว่นกลางของบรษัิทเพือ่นําไปใชจั้บสลากในงานประจําปีของบรษัิท หรอืเอาไปมอบ
ใหล้กูคา้ของบรษัิทอกีทอดหนึง่ 

ดังนัน้การพจิารณาวา่การรับกระเชา้ปีใหมถ่อืวา่ผดิหรอืไมนั่น้ ก็ตอ้งดจูากกฎระเบยีบของบรษัิท
ตัวเองเป็นหลักใหญ่ ซึง่กฎระเบียบของแต่ละบรษัิทก็ไม่เหมือนกัน แต่ถา้หากบรษัิทไม่ไดกํ้าหนด
กฎเกณฑเ์กีย่วกบัการรับของขวญัของกํานัลเอาไว ้ผมเสนอวา่ใหย้ดึหลกัสากลเป็นตวัตดัสนิ 

การรับเลีย้ง การรับของขวัญของกํานัล การรับบรกิารพเิศษทกุชนดิ การตัดสนิใจตามหลักสากล
วา่ควรรับหรอืไมนั่น้เขามไิดเ้อามลูคา่เป็นตัวตัดสนิ แตเ่ขาใหพ้จิารณาดวูา่ของขวัญของกํานัลนัน้ หาก
รับมาแลว้อาจจะมผีลทําใหก้ารตัดสนิใจทําธรุกจิของนักจัดซือ้บกพร่องหรอืเบีย่งเบนไปจากมาตรฐาน
ปกตทิีค่วรจะเป็นหรอืไม ่หากไมม่ผีลบกพรอ่งเบีย่งเบนอะไรก็รับมาได ้

คําว่า “การตัดสินใจทําธุรกิจบกพร่องหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานปกติที่ควรจะเป็น” 
หมายความดงัตวัอยา่งตอ่ไปนีค้อื เมือ่รับของขวญัพเิศษจากซพัพลายเออรม์าแลว้ก็เกดิความเกรงใจที่
จะตอ่รองราคา ไมก่ลา้ทีจ่ะตําหนเิมือ่ซัพพลายเออรส์ง่ของล่าชา้ ไมก่ลา้เลกิซือ้เพราะตดิหนี้บุญคุณ
กนั เป็นตน้ 

ตามปัญหาคาใจประเด็นที ่6 นี ้ถา้พจิารณาตามหลักสากลก็น่าจะอยูใ่นขา่ยทีรั่บเอาไวไ้ด ้เพราะ
ขา้วของที่เอามาใหก้็เป็นของปกติธรรมดาที่คู่คา้ทางธุรกจิเขาปฏิบัตกิันอยู่ทั่วไป มูลค่าก็ไม่ได ้
เยอะแยะอะไรจนถงึกับมองว่าเป็นการตดิสนิบน และก็ไม่น่าจะส่งผลใหเ้กดิความเกรงอกเกรงใจจน
ปฏบิตักิารของนักจัดซือ้เฉไฉไปจากมาตรฐานปกต ิ 

แต่ถา้บรษัิทมกีฎระเบยีบเกีย่วกับการรับของขวัญไวช้ัดเจนอยู่แลว้ว่าใหทํ้าอยา่งไร นักจัดซือ้ก็
ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบของบรษัิทนัน้นะครับ  



ปญัหาคาใจ ประเด็นที ่7 บรษัิทสง่ใบบอกบญุไปยังซัพพลายเออรท์กุรายวา่ ในเดอืนหนา้จะ
ไปทอดผา้ป่าทีว่ัดพระบาทน้ําพุ จงึขอเชญิชวนซัพพลายเออรผ์ูม้จีติกศุลมาทําบญุร่วมกัน โดยขอให ้
แจง้ความประสงคม์าภายในปลายเดอืนนี้วา่ประสงคจ์ะทําบญุเทา่ไรหรอืตอ้งการจะทอดผา้ป่ากีก่อง ก็
แลว้แต่จติศรัทธา มไิดบ้ังคับแต่ประการใด การบอกบุญไปยังซัพพลายเออร์เช่นนี้เป็นการบังคับ
ทางออ้มหรอืไม ่

คาํตอบ การทําบญุทําทานเป็นเรือ่งด ีแตก่ารทีซ่พัพลายเออรเ์อย่ปากเชญิชวนใหซ้พัพลายเออร์
ไปทําบญุดว้ยกันนัน้ไมค่วรกระทํา แมจ้ะพูดวา่แลว้แตจ่ติศรัทธาไมไ่ดบ้ังคับแตป่ระการใดก็เถอะ มันก็
คอืการบังคับทางออ้มน่ันแหละ เพราะไม่น่าจะมซีัพพลายเออรร์ายไหนหรอกทีจ่ะกลา้ปฏเิสธ เพราะ
หากปฏเิสธหรอืแมจ้ะไมป่ฏเิสธแตร่่วมทําบญุนอ้ยไปหน่อย ก็ยอ่มจะสรา้งปัญหาเกีย่วกับสัมพันธภาพ
ทางธรุกจิ  

ปัญหาคาใจในประเด็นที ่7 นัน้จงึสรุปไดว้่าเป็นการบังคับทางออ้ม นักจัดซือ้อยากทําบุญสรา้ง
กุศลชว่ยสังคมอย่างไรก็ควรทําเองโดยไม่ตอ้งไปชวนซัพพลายเออร์ หากจะชวนก็ชวนญาตพิี่นอ้ง
ตนเองน่ันแหละ อยา่ไปสรา้งความลําบากใจใหแ้กซ่ัพพลายเออรเ์ขาเลยครับ เรือ่งนี้ครอบคลมุไปถงึ
การเชญิชวนใหซ้พัพลายเออรไ์ปรว่มทํากจิกรรม CSR ประเภทชวนไปบรจิาคเงนิสรา้งโรงเรยีนดว้ยกัน 
ชวนมาบรจิาคใหทุ้นการศกึษาเด็กยากจน ชวนไปพัฒนาชุมชน แมจ้ะพูดว่าไม่ไดบ้ังคับนะ แต่ซัพ
พลายเออรเ์ขาก็ไม่กลา้ปฏเิสธอยู่ดเีพราะเขากลัวเสยีสัมพันธภาพทางธุรกจิ ดังนัน้มันคอืการบังคับ
ทางออ้มน่ันเอง     

ปัญหาคาใจ ประเด็นที ่8 ซัพพลายเออรป์ระกาศใหพ้นักงานรูเ้ป็นนัยว่าถา้ใครเป็นหัวโจกใน
การจัดตัง้สหภาพแรงงานจะถกูไลอ่อก พนักงานทีไ่ปร่วมดว้ยอาจจะถกูเพ่งเล็ง และการทํางานจะไม่
เจรญิกา้วหนา้ เมือ่นักจัดซือ้ไดท้ราบพฤตกิรรมดังกลา่วของซพัพลายเออรร์ายนี ้จงึไดส้ัง่ใหย้ตุกิารซือ้
สนิคา้จากซัพพลายเออรร์ายนี้ไวช้ัว่คราวกอ่น การกระทําของนักจัดซือ้เชน่นี้ถอืวา่เป็นการเขา้ไปกา้ว
กา่ยกจิการของซพัพลายเออรห์รอืไม ่

คําตอบ เป็นหลักสทิธมินุษยชนวา่ลกูจา้งมสีทิธิท์ีจ่ะรวมตัวกันจัดตัง้สหภาพแรงงานหรอืสมัคร
เขา้เป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน เพือ่ทีจ่ะเรยีกรอ้งความเป็นธรรมหรอืปกป้องสทิธิข์องพนักงาน นายจา้ง
ตอ้งไมก่ดีกนัหรอืหา้มปรามหรอืขม่ขูพ่นักงานมใิหไ้ปร่วมกจิกรรมของสหภาพแรงงาน มฉิะนัน้นายจา้ง
ก็ถอืวา่เป็นผูล้ะเมดิสทิธมินุษยชน ขดัตอ่หลกัของ CSR (Corporate Social Responsibility) อกีดว้ย 

เมื่อนักจัดซื้อไดท้ราบว่าซัพพลายเออร์ที่ตนเองตดิต่อซือ้ของหรือว่าจา้งอยู่นั ้นมีพฤตกิรรม
ดังกล่าว ซึง่ถอืว่าละเมดิต่อหลักของ CSR นักจัดซือ้จงึควรจะตอ้งสอบถามเพื่อหาขอ้เท็จจรงิ และ
ตักเตอืนใหย้ตุพิฤตกิรรมดังกลา่ว หากซัพพลายเออรเ์พกิเฉยไมย่อมแกไ้ข นักจัดซือ้ก็จะตอ้งยุตกิาร
จัดซือ้วา่จา้งตอ่ซัพพลายเออรร์ายนี้ มฉินัน้บรษัิทของนักจัดซือ้ก็จะกลายเป็นผูส้นับสนุนพฤตกิรรมที่
ไมถ่กูตอ้งนี ้

การกระทําของนักจัดซือ้ตามปัญหาคาใจประเด็นที ่8 นี้จงึถอืวา่ แมจ้ะเป็นการกา้วกา่ย แตก่็เป็น
การกระทําทีถ่กูตอ้งแลว้ นักจัดซือ้สามารถยอ้นไปอา่นบทความของผมเพือ่หาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั 
CSR ไดน้ะครับจากฉบบัที ่18 เรือ่ง “นักจัดซือ้เตรยีมรับมอื CSR ใหด้”ี และจากฉบบัที ่19 เรือ่ง “จะลด 
Cost ตอ้งคํานงึถงึ CSR ดว้ย”   

ยังมปัีญหาคาใจอกีหลายประเด็นทีผ่มจะทะยอยเผยแพร่ในโอกาสหนา้ แตถ่า้ทา่นรอไมไ่หวใจ
รอ้นอยากรูด้ว่น ก็ถามมาเป็นการสว่นตัวก็ได ้ผมยนิดทีีจ่ะชว่ยไขขอ้ขอ้งใจใหค้รับ หรอืทา่นตอ้งการจะ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นหรอืเสนอแนะหรอืสอบถามปัญหาใดๆในวงการจัดซือ้จัดหา เจรจาตอ่รอง การ
บรหิารสต็อก ตดิต่อผมไดท้ี่โทรศัพท ์08 1628 7855 หรือทางอีเมลที่ cheocharn@hotmail.com 
หรอืตดิตอ่กบัผมทางไลนก์็ไดค้รับที ่Line ID: cheocharn  

กอ่นจะจบบทความฉบบันี ้ผมขอเรยีนใหทุ้กทา่นทราบวา่ หากทา่นตอ้งการ
อ่านบทความเรือ่งอืน่ๆในแวดวงการบรหิารงานจดัซือ้ การเจรจาต่อรอง การ
บรหิารจดัการสต็อก ซึง่ผมไดเ้ขยีนไวก้อ่นหนา้นี ้ทา่นสามารถเขา้ไปคน้ควา้ได้
ฟรีนะครบัที่ “เร ียนรู ้เคล็ดลบัจดัซื้อกบัอาจารย์เชี่ยวชาญ” ในเว็บไซต์ 
www.AMCthailand.com  


